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Keksinnon kohteena on kayttokaasuton
inhalointilaite, jossa on varastotila (6)
inhaloitavaa jauhemaista ainetta varten,
johon laitteeseen on jarjestetty nupin
avulla manuaalisesti kaytettava annostus-
laite (8), jossa on annos tuskammi o (7)
jauhemaisen aineen ennalta maaratyn
annoksen vas taanottamiseksi . Laitteessa
on lisaksi sivulla oleva suukappale (11)
aktiivista sisaanhengi ttamista varten,
jossa suukappaleessa on ilmakanava (9)
jauhemaisen aineen annoksen jakamiseksi
ilmavirtaan. Jotta aikaansaataisi in , etta
valmiiksi saatettu annos olisi suuressa
roaarin toistet tavissa . suuri osa tasta
annoksesta poistuisi inhal oint i 1 ai t tees ta
ja aikaansaataisiin laakeaineen toistet-
tava dispergointi, on jarjestetty iau-
kaistava pumppu (12, 19, 20), joka nupin

(1, 42) avulla on manuaalisesti ennen
inhal oint i tapahtumaa esi janni tet tavissa

,

ja joka hengitysvedon kanssa synkroni-
sesti on vapautettavissa aikaansaama 1 1 a
annostetun aineen dispergoiva sivuilma-
vi rta

.
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Foremalet for uppfinningen ar drivgasfri

inhaler ingsanordning , som har ett lagerut-

ryrnme (6) for ett inhalerbart pulverformat

material, i vilken anordning med hjalp av

en knopp anordnats en manuellt drivbar do-

ser ingsanordning <8) med en doser i ngskam-

roare (7) for mottagning av en pa forhand

bestamd dos av det pulver formade materia-

let. Anordningen har dessutom ett pa sidan

belaget munstycke (11) for aktiv inandning,

vilket munstycke har en luftkanal (9) for

att fordela dosen av pulverformat material

i luf tstrommen . For att astadkomma , att den

fardigt erhallna dosen i stora mangder kun-

de upprepas, skulle en stor del av denna

dos avlagsnas fran inhaler ingsanordningen
och en dispergering av lakemedlet som kan

upprepas skulle astadkommas , har en utlos-

ningsbar pump (12, 19 , 20) anordnats, vil-

ken med hjalp av knoppen (1, 42) manuellt

kan forspannas fore inhaler ingsskedet och

vilken synkront med inandningsvattnet kan

fristallas, genom att astadkomma en det do-
serade materialet di spergerande sidoluft-
stron.
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Sivuilmavirtauksella varustettu kayttokaasuton inhalointilaite

Keksinnon kohteena on kayttdkaasuton inhalointilaite, jossa on varastotila

5 inhaloitavaa, jauhemaista laakeainetta varten, sita varten jarjestetty manuaali-

sesti kdytettdva annostuslaite ennalta maaratyn laakeaineannoksen vastaanot-

tamiseksi inhalointitapahtumaa varten vdhintddn yhteen annostuskammioon, ja

sivulla oleva suukappale aktiivista sisadnhengittdmista varten, jossa suukap-

paleessa on ilmakanava laakeaineannoksen jakamiseksi ilmavirtaan.

10

Tallainen inhalointilaite on tullut tunnetuksi DE-julkaisusta 35 35 561 A1.

Tassa tunnetussa inhalointilaitteessa on varastosailidn alapuolella ja yhden-

suuntaisesti suukappaleeseen nahden kiertosulku, jossa on syvennykset (pa-

15 nostuskammiot) laakeaineen mittaamiseksi. Syvennysten ollessa kohti varas-

tosailiota ne tayttyvat automaattisesti. Kun 180° kiertamalla kiertosulku on kohti

suukappaleen ilmakammion taytettya syvennysta, putoaa jauheannos paino-

voiman vaikutuksesta, tdrytysmekanismin avustamana, syvennyksesta ilma-

kanavan ontelotilaan ja inhaloidaan sieltS aktiivisen sisSanhengittamisen avul-

20 la potilaan keuhkoihtn. Tdlloin ilmakanavassa on kuristusalue, joka edistaa

ilman sekoittumista laakeaineen kanssa turbulenssin avulla, ts. edistaa aero-

solin muodostumista.

Aerosolin muodostaminen tapahtuu siten tassa laitteessa aktiivisen sisaanhen-

25 gittamisen avulla siten, etta kayttajan sisaanhengitysilma kulkee jauheen kaut-

ta ja ottaa sen mukaansa.

Tunnetussa inhalointilaitteessa on kaksi ratkaisevaa epakohtaa. Ensinnakin

inhatoitava annos ei ole riittavasti toisiinnuttavissa. Toisekseen ilmavirta, joka

30 aikaansaadaan aktiivisen sisaanhengittamisen avulla, ei kykene huolimatta

ilmakanavassa olevan kuristuskohdan avustavasta vaikutuksesta saattamaan

annosta taydellisesti ulos laitteesta ja dispergoimaan laakeainetta ilmavirtaan.

Talloin on otettava huomioon, etta inhaloitavan jauheen lajista riippuen sen
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partikkelikoko voi tyypillisesti olla korkeintaan noin 5 pm paastakseen vaiku-

tuskohtaan keuhkoputkiin. Tallaisen hienorakeisuuden omaavat jauheet pyr-

kivat kuitenkin varastotnnin yhteydessa agglomeroitumaan, jolloin kayton ja ei-

syvalletarttuvan hajautuksen yhteydessa, kuten pelkan sisaanhengittamisen

tapauksessa on asianlatta, ainakin osa jauheesta inhaloidaan agglomeraattien

muodossa, joilla on suurempi halkaisija kuin primaarirakeilla. Nama agglome-

raatit eivat joudu vaikutuskohtaan keuhkoputkiin, jolloin muodostuu huomatta-

va annostusvirhe, mika suuritehoista laakeaineita kaytettaessa ei ole sallittua.

Keksinnon tehtavana on lahtien alussa kuvatusta, kayttokaasuttomasta inha-

lointilaitteesta muodostaa se siten, etta valmiiksi saatettu annos on suuressa

maarin toistettavissa, suuri osuus tasta annoksesta poistuu inhalointilaitteesta

ja saavutetaan toisinnettava laakeaineen dispergointi.

Tama tehtava on keksinnon mukaisesti ratkaistu siten, etta laukaistava pump-

pulaite on jarjestetty annostuskammioon kohdennetusti, jossa pumppulaittees-

sa on manuaalisesti aktivoitava esijannityslaite ja mekaaninen kytkentalaite,

joka reagoi sisaanhengityksen yhteydessa muodostuneeseen alipaineeseen ja

vapauttaa esijannityslaitteen muodostamalla taytetyn annostuskammion tyhjak-

si puhaltavan, aineen dispergoivan sivuilmavirran.

Keksinnon mukainen inhalointilaite toimii annostetun, hengitysimun kanssa

synkronisesti, automaattisesti vapautettavan sivuilmavirran kanssa. Paineilma-

isku puhaltaa ennalta annetun annoksen inhaloitavaa laakeainetta taydellisesti

ulos annostuskammiosta ilmakanavaan. Annos on siten yksittaisissa inhalointi-

tapahtumissa suuressa maarin sama. Se jakautuu talloin paineilmaiskun vaiku-

tuksesta erittain hienoksi, mika merkittavasti vahvistaa inhalointivaikutusta. Jos

jauheagglomeraatteja esiintyy, hajautuvat ne sivuilmaimpulssin ansiosta.

Jotta valtettaisiin riittamaton hajaantuminen, tunnetaan laitteita, joissa jauhe-

agglomeraatti hajautuu sivuilmaimpulssin vaikutuksesta. Tallainen laite on

esitetty esimerkiksi julkaisussa WO-A-9007351 . Taman sivuilmaimpulssin

aikaansaamiseksi vapautetaan mannan tai taitepalkeen avulla tiivistetty ilma-
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tilavuus erittain nopeasti. Ilmaimpulssi riuhtaisee jauheen mukaansa, jolloin

talloin syntyvien turbulenssien ja leikkausvoimien vaikutuksesta agglomeraatit

hajaantuvat jaileen primaarirakeiksi. Hajaantunut tuote voi nyt jaileen saavute-

tun hienorakeisuuden vuoksi tunkeutua syvalle keuhkoputkiin ilman mainittavia

ainehavioita suussa ja nielussa.

Muodostettaessa aerosolia kuvatulla tavalla on kuitenkin valttamatonta vapaut-

taa sivuilmaimpulssi tasmallisesti suurimman hengitysilmavirran hetkella si-

saanhengityksen yhteydessa. Jos vapautus ei tapahdu mainitulla hetkella,

aiheutuu sitta virhekaytto ja virheannostus. Tama hengitysimun kanssa synkro-

ninen sivuilmaimpulssin vapautus aikaansaadaan mekaanisen kytkentalaitteen

avulla, joka laite reagoi alipaineeseen hengityksen yhteydessa.

Sivuilmavirran muodostus inhalointilaitteissa on sinansa tullut tunnetuksi US-
patenttijuikaisusta 3 921 637. Tunnetussa inhalointilaitteessa on manuaalisesti

kaytettava paljepumppu, joka muodostaa ainoastaan niin kauan korotettupai-

neista ilmaa. kun pumppupalkeeseen kohdistetaan kasin painetta. Pumpun ja

kammion
r
johon inhaloitava annos kapselien muodossa on jarjestetty, valiin on

tunnetussa laitteessa jarjestetty venttiililaite, jota kayttaa kytkentalaite, joka

reagoi hengitysilmavirtaan sisaanhengityksen yhteydessa. Painvastoin kuin

keksfnnossa tama kytkentalaite ei kaytd esijannitetyn pumpun irrotusmekanis-

mia vaan avaa venttiilin. Tama kytkentalaite muodostuu jousten avulla tasapai-

notetusta lapasta, joka avaa vivun vaiitykselia venttiilin.

Keksinnon edullisessa edelleenkehitelmassa on jarjestetty siten, etta annos-

tuskammion peraan on kytketty dispergointisuutin, jonka lavitse sivuilmavirta

ohjataan. Tama suutin huolehtii erityisen hyvdsta dispergoinnista ja mahdolli-

sesta laakeaineen hajottamisesta hengitysilmavirrassa.

Keksinnon eraassa sovellutusmuodossa on jarjestetty siten, etta elementti

annostuslaitteen manuaalista kayttamista varten on kytketty mekaanisesti

esijannityslaitteen aktivoinnin kanssa.
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Talldin keksinnon mukainen laite on yhdella yksittaisella kiristysliikkeella saa-

tettavissa annostuksen ja hengitysilmalaukaisun suhteen alkuasentoon.

Keksinnon eras sovellutusmuoto on tunnettu siita, etta pumppulaitteessa on

pumpputila, jossa on ilman ulostuloputki ja pumppumanta, joka manuaalisen

kayton seurauksena vasten jousen voimaa on esijannitettavissa ja irrotettavasti

salvattavissa pumpputilan ilman ulostuloputken vastakkaiselle puolelte. Tallai-

nen jannitettava mantapumppu on erityisen yksinkertainen ja siten taysin teho-

kas rakenne keksinnon mukaisen laitteen laukaistavalle pumppulaitteelle.

Jannitettavat mantapumput ovat sinansa kuitenkin tunnettuja laaketieteellisissa

laitteissa (DE 27 26 934 A1). Ne eivat kuitenkaan ote automaattisia ja hengi-

tysilman kanssa synkronisesti laukaistavia.

Muita keksinnon tunnusmerkkeja ja etuja on esitetty seuraavassa viittaamalla

piirustuksissa esitettyihin sovellutusesimerkkeihin.

Kuvio 1 esittaa keksinnon mukaisen kayttokaasuttoman inhalointilaitteen

sovellutusmuotoa normaalitilassa ja leikkauskuvantona.

Kuvio 2 esittaa kahtena eri kuvantona ja suurennetussa mittakaavassa ku-

viossa 1 esitetyn annostuskammion rakennetta.

Kuvio 3 esittaa poikkileikkauksena kuviossa 1 esitetyn suuttimen ripustusta

suukappaleen ilmakanavassa.

Kuvio 4 esittaa kuvion 1 mukaista sovellutusmuotoa inhalointivalmiissa asen-

nossa.

Kuvio 5 esittaa kuvion 1 mukaista sovellutusmuotoa valittomasti ulospuhalle-

tun annoksen sisaanhengittamisen jalkeen.

Kuvio 6 esittaa rajaytyskuvantona inhaloitavan vaikutusaineen erityista an-

nostusjarjestelya (nauhavetoannostus).
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Kuvio 7 esittaa kuvion 6 mukaista annostuslaitetta kokoonpantuna asennos-

sa, joka mahdollistaa varastosailion tayton.

Kuvio 8 esittaa kuvion 6 mukaista annostuslaitetta asennossa, jossa annos-

5 tuskammio annostusmantaa kiertamalla tayttyy.

Kuvio 9 esittaa kuvion 6 mukaista annostuslaitetta asennossa, jossa annos-

tuskammiossa oleva laakeaine otetaan ulos.

10 Kuvio 10 esittaa kuvion 6 mukaisen annostuslaitteen vaihtoehtoisen sovellu-

tusmuodon periaatepiirrosta.

Kuviot 11-13 esittavat nauhanvetoannostuksen erasta sovellutusesimerkkia

kolmessa eri kuvannossa.

15

Kuvio 14 esittaa keksinnon mukaisen kayttokaasuttoman inhalointilaitteen

erasta sovellutusesimerkkia normaalitilassa ja leikattuna.

Kuvio 15 esittaa kuvion 14 sovellutusmuotoa inhalointivalmiissa asennossa.

20

Kuviossa 1 esitetyssa kayttokaasuttomassa inhalointilaitteessa on sivussa

olevalla aukolla 3a varustettu kotelo 3, jonka kotelon paassa on siirtyvasti

kannatettuna painonappi 1 ,
joka tukeutuu koteloon jousen 2 voimaa vasten.

Painonapissa 1 on sisasivulla hammastettu tai aallotettu reuna 4 ja siina on

25 lisaksi muovattu vipu 17 kotelossa 3 olevaan vastakappaleeseen salpautumis-

ta varten, johon koteloon myos jousi 2 tukeutuu. Inhalointilaitteessa on lisaksi

suppilomainen varastosailio 6 varastotilana inhaloitavalle jauhemaiselle laake-

aineelle. Tama varastosailio on suljettavissa kannen 5 avulla ja siina on ikkuna

24 kulutuksen osoittamista varten. Varastosailidon on jarjestetty annostusman-

30 ta 8, jossa on annostuskammio 7 kulloisenkin inhalointitapahtuman yhteydessa

sisaanhengitettavan laakeaineannoksen vastaanottamista varten. Tama an-

nostuskammio on lahemmin esitetty eri kuvannoissa kuvioissa 2a ja 2b. Kuvi-

osta 2a, joka esittaa vaakasuoran akselin suuntaista kuvantoa, ilmenee, etta
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annostuskammio on poikkileikkaukseltaan muodostettu oleellisesti kolmiomai-

seksi. Siina on, kuten erityisesti kuvion 2b poikkileikkauskuvannosta ilmenee,

takaieikkaus, johon on jarjestetty sihtipohja 7a, joka rajoittaa annostuskammion

sisaanpain.

5

Annostusmanta 8 tunkeutuu kannen 5 ja varastosailion 6 kartiomaisen paan

lavitse ja on siina siirtyvasti kannatettuna vasten jousen 10 voimaa, joka jousi

tukeutuu toiselle puolelle painonapissa 1 olevaan pitimeen 1a. Annostusman-

nassa 8 on annostuskammion puolella reika 8a ilman annostuskammioon 7

10 tuloa varten ja on tasta paasta vastaavasti muotoiltu pumppupesan 12 liitin-

kappaleeseen 12a tapahtuvaa muotosulkeista liittamista varten, jota myohem-

min tarkemmtn selostetaan.

Varastokammion kannella 5 on pyoristetty reuna, joka painonapin 1 kohotessa

15 koskettaa painonapin sisaseinaman aallotettua reunaa 4, jolloin varastosaiii-

odn 6 kohdistuu tarytys. Talla tavoin aikaansaadaan annostuskammion 7 tasai-

nen taytOs annostusmannassa 8.

Inhalointilaitteessa on lisaksi sivulle jarjestetty suukappale 1 1 ilmakanavan 9

20 kautta tapahtuvaa aktiivista sisaanhengittamista varten. Tahan iimakanavaan

on tappien 23a avulla kiinnitetty suutin 23 (kts. kuvio 3). Suukappale 11 on

yhdistetty lujasti varastosailion 6 ja pumppupesan liitinkappaleen 12a kanssa

ja muodostaa naiden kanssa liikkuvan yksikoa Suukappale on vasemmasta

paasta suljettu kannella 21, jossa kannessa on ilmareika 21a. Suukappaleessa

25 1 1 on tassa kannen puoleisessa paassa lisaksi ilmanvaihtoreiat 11a, joiden

toimintaa selostetaan viela lahemmin.

Inhalointilaitteessa on lisaksi pumppujarjestely paineilmaiskun (sivuilmavirran)

aikaansaamiseksi inhalointitapahtuman yhteydessa. Tama pumppujarjestely

30 kasittaa jo mainitun pumppupesan 12, jossa on liitinkappale 12a, josta ilma

tyonnetaan ulos. Pumppupesa on suljettu pohjalla 20, jossa on ilmareika 20a;

tassa ilmapohjassa on sateittaisesti liikkuvasti kannatettuna salpauksenirrotus-

kieli 13. Pumppujarjestely kasittaa lisaksi pumppumannan 19, joka pumppu-
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pohjassa on siirtyvasti kannatettuna vasten jousen 22 voimaa. Pumppuman-

nassa 19 on ymparikiertava ura 19a, johon salpauksenirrotuskiefi jousen 22

ollessa jannitettyna tarttuu ja pitaa pumppumannan jannitettyna. Pumppumanta

19 on lisaksi kannatettuna kotelosisakkeessa 24a, jossa on jousi 18, joka

5 tukeutuu pumppukotelopohjan 20 toiseen paahan.

Pumppuliikkeen vapauttamiseksi on jSrjestetty liipasinmekaniikka, joka esite-

tyssa sovellutusmuodossa automaattisesti reagoi aktiiviseen sisaanhengittami-

seen. Tahan liipasinmekaniikkaan kuuluu liipasinmanta 15, joka on suukappa-

10 leessa 1 1 kannatettuna vasten suhteellisen heikon jousen 16 esijannitysta.

Liipasinmannan jatkeelle on taildin jSrjestetty ilmavaihtoreiat 15a. Viela eras

liipasinmekaniikan elementti on salpauksenirrotusvipu 14, joka on kiertyvasti

laakeroitu suukappaleen 11 jatkeelle 11b. Tama salpauksenirrotusvipu 14 on

liikkuvasti ohjattuna liipasinmannan 1 5 mSnnanvarressa ja sen paassa on

15 salpauksenirrotuselementti 14a painonappisalpavipua 17 varten. Salpauk-

senirrotusvipu on toisesta paasta liikkuvasti ohjattu salpauksenirrotuskielessa

13, joka samoin on osa liipasinmekaniikkaa.

Kuvio 1 esittaa inhalointilaitetta normaalissa kayttfltilassa, ts. tilanteessa en-

20 nen kayttoa. PumppumSnnan 19 jousi 22 on jannitettyna; muut jouset 2, 20, 16

ja 18 ovat jannittamattomina.

Inhalointivalmiin tilan saatamiseksi on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

25 Painonappia 1 painetaan manuaalisesti alaspain vasten jousen 2 voimaa.

Talloin hammastettu tai aallotettu reuna 4 tulee ohjatuksi liukuvasti sailiokan-

nen 5 ohitse ja siten jauhevarastosaili66n 6 kohdistuu tarytys ja annostuskam-

mio 7 tayttyy. Painettaessa edelleen painonappia 1 alaspain vasten jousen 10

voimaa painuu annostusmanta 8 alas, kunnes se nojaa vasten pumpun liitin-

30 kappaletta 12a. Tassa yhteydessa jousi 10 jannittyy. Taman jalkeen painetta-

essa painonappi 1 kokonaan alas joutuu koko iiikkuva yksikko, joka muodostuu

jauhevarastosailiosta 6, suukappaleesta 11, pumppupesasta 12, liipasinmeka-

niikasta 13, 14, 15, 16, alimpaan asentoon, jolloin painonappi siina olevine
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muotoiltuine vipuineen 17 salpautuu koteloon. Pohjaan asti painamisen yh-

teydessa jousi 18 jannittyy ja pumppumanta 19 liikkuu yhdessa pumppupesan

pohjassa 20 olevan salpauksenirrotuskielen 13 kanssa samoin alaspain

5 Inhalointilaite on nyt valmiusasennossa, ts. valmiina inhalointia varten. Tama

kayttdtilanne on esitetty kuviossa 4. Annostuskammio 7 on nyt valittomasti

suuttimen 23 korkeudella. Kaikki jouset, lukuunottamatta liipasinmantaan 15

jarjestettya palautusjousta 16, ovat jannittyneina. Inhaloinnin yhteydessa muo-

dostuu aktiivisesta sisaanhengittamisesta johtuen liipasinmannan 15 etupuolel-

10 le suukappaleessa 1 1 alipaine. Liipasinmanta 15 liikkuu vasten heikkoa jousta

16 eteenpainja vapauttaa salpauksenirrotusvivun 14 ja salpauksenirrotuskie-

len 13 avulla pumppumannan 19. Ilmareika 21a suukappalekannessa 21 estaa

talloin alipaineen esiintymisen liipasinmannan takapuolella.

1 5 Salpauksesta irrotettu pumppumanta 1 9 tyontyy jousen 22 vaikutuksesta isku-

maisesti ylospain. Pumppumannan aikaansaama ilmavirta puristuu talloin

iskumaisesti annostuskammion 7 sihtipohjan lavitse. Hmaiskun ansiosta sihdin

paalla oleva jauhe tulee puhalletuksi ulos suuttimen 23 lavitse, jolloin se dis-

pergoituu. Aktiivisen inhaloinnin yhteydessa voi edelleen sivuilmaa virrata

20 suukappaleseinamassa olevien reikien 1 1 a ja liipasinmannassa 1 5 olevien

reikien 15a kautta, jotka reiat imettaessa asettuvat kohdakkain siten, etta dis-

pergoitu jauhe sekoittuu paahengitysilmavirtaan suukappaleessa. Tama kayt-

totilanne valittomasti inhalointilaitteen kaytdn jalkeen on esitetty kuviossa 5.

25 Inhalointitapahtuman paattymisen jalkeen liipasinmanta 1 5 palaa automaatti-

sesti palautusjousen 16 vaikutuksesta takaisin lahtoasentoonsa. Talloin pai-

nonappi 1 irtoaa salpauksesta salpavivun 17 valityksella vivun 14 avulla ja

palaa jousien 2, 8 seka 1 8 jannityksen vaikutuksesta ja jannittamalla jousi 22

kuvion 1 mukaiseen lahtoasentoonsa takaisin.

30

Kuvioissa 1-5 esitetyt inhalointilaitteen elementit ovat sovellutusmuotoja,

keksintda ei kuitenkaan ole rajattu niihin. Mahdollisena muunnoksena naissa
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kuvioissa esitettyyn liipasinmekaniikkaan voidaan liipasinmanta 1 5 korvata

lapalla, vipumekanismi 14 polvinivelkonstruktiolla.

Toisessa muunnoksessa pumppuyksikko, joka muodostuu osista 12, 18, 19,

5 20, voi myos olla jarjestetty suukappaleen 11 ylSpuolelle. Lisaksi on mahdollis-

ta kayttaa pumppuyksikkftna jannitettavSS taitepaljetta.

Inhalointilaitteen konstruktio voi periaatteessa olla my6s sellainen, etta vasta

kaytettaessa painonappia 1 pumppumanta 19, ts. jousi 22, jannittyy.

10

Kuvion 1 mukainen sovellutusmuoto on asetettu automaattisesti laukaisemaan

pumpun liipasinmekaniikan avulla potilaan sisSSnhengityksen yhteydessa.

Periaatteessa tama liipasinmekaniikka voidaan korvata myos manuaalisesti

kaytettavalla vapautusnapilla.

15

Laitteen jalkitaytto on mahdollista. Tata varten voidaan vaihtaa rakenneryhma,

johon kuuluu jauhevarastosailie 6, annostusmSntS 8 ja jousi 10. Talloin on joko

painonappi 1 irrotettava tai laitteen yldosa on muodostettava aukikierrettavak-

si. Vaihtoehtoisesti jauhevarastosailidn 6 kansi 5 voidaan muodostaa, esim.

20 varustamalla sulkutulpalla, siten, etta jauhe voidaan lisata jalkitayttopatruunas-

ta.

Myos esitetty suppilomaiseksi muodostetun varastosailion paassa olevan

annostuskammion 7 taytto on yksi mahdollisista varianteista. Erasta suositelta-

25 vaa varianttia kuvataan seuraavassa lahemmin viittaamalla kuvioihin 6-10.

Vaikeasti valuvan jauheen (esim. hienorakeisen glukoosin) annostus tayttamal-

la annostustila ei ole mahdollista ilman aktiivisia avustavia toimenpiteita, kuten

esimerkiksi varastosailion taryttamista. Seuraavassa selostettava - tassa yh-

30 teydessa "nauhavetoannostukseksi" nimitetty - annostusmenetelma mahdollis-

taa vaikeasti valuvan jauheen yhteydessa viela paremman annostuskammion

tayttoasteen ja siten valmiin annoksen paremman toistettavuuden.
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Vaikka nauhanvetoannostusta nimenomaan voidaan edullisesti kayttaa keksin-

non mukaisessa inhalointilaitteessa, voidaan sita periaatteessa kayttaa myds

muissa inhalointilaitteissa.

Kuvio 6 esittaa rajaytyskuvantona nauhanvetoannostuksen oleellisia element-

teja, nimittain makasiinia 25 Ooka korvaa esimerkiksi kuviossa 1 esitetyn va-

rastosailion 6), nauhan 26, annostusmannan 8 annostuskammioineen 7 ja

aksiaaliporauksen 8a, joka ulottuu annostusmannan kantapisteesta annostus-

kammioon 7. Annostusmanta on makasiinin 25 aukossa 25b, kuten kuviosta 7

ilmenee. Nauhan 26 vapaat paat pujotetaan makasiinin 25 kapeasta otsapaas-

ta; ne ulottuvat makasiinin lavitse ja tulevat ulos vastakkaisesta otsapinnasta.

Makasiinissa 25 olevaa jauhemaaraa 27 ymparoi takaa ja sivulta nauhasilmuk-

ka, kuten kuviosta 8 ilmenee ja siihen kohdistuu pitkin makasiinin pitkittaisak-

selia syotto T annostusmannan 8 tai annostuskammion 7 suunnassa. Nauha

muodostuu riittavan veto- ja repaisylujasta, sopivimmin molemmin puolin sili-

konilla tai teflonilla paallystetysta paperista, jolla on maaratty pinnankarheus.

Nain lasketaan jauheen tartuntavoimia nauhan suhteen seka kitkaa makasiinin

seinaman, paperin ja annostusmannan valilla.

Makasiini voidaan takapuolelta tayttaa kuviota 7 vastaavassa nauhan asen-

nossa; jauhemaara tiivistetaan taman jalkeen vetamalla nauhasilmukkaa kevy-

esti vasten annostusmantaa.

Annostus tapahtuu annostusmannassa 8 annostuskammiona olevan erityisesti

muotoillun annostusuran 7 avulla, joka kevyesti tiivistetyssa pulverimaarassa

27 (kuvio 8) kiertyy uran geometrian mukaisesti ennalta maarattyyn suuntaan

(myotapaivaan) ja tayttyy. Toinen sovellutusmuoto muodostuu siita, etta

annostusmanta 8 suorittaa iskuliikkeen. Tassa sovellutusmuodossa annostus-

ura on kallistettu sopivimmin 45° annostusmannan pitkittaisakseliin nahden.

Annostusura on talloin taaksepain aksiaaliseen reikaan 8a nahden ja varustet-

tu esim. hienolla jaloterassihtikankaalla 7a - vastaten kuvion 2b jarjestelya.

Silmakoko on sopivimmin noin 5 - 300 um. sopivimmin noin 50 urn.
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Annoksen ulosvetamiseksi annostusurasta 7 on useita mahdollisuuksia. Erasta

niistS, joka nojautuu kuvion 1 sovellutusesimerkkiin, esittaa kuvio 9. Kuvatun

kaantfi- tai iskuliikkeen avulla tapahtuvan annostusuran 7 tayttamisen jalkeen

tyonnetaan annostusmanta 8 makasiinin 25 reikien 25b lavitse - analogisesti

sen kanssa
t
kun siirrytaan kuvion 1 k3ytt6tilasta kuvion 4 kayttotilaan - niin

pitkalle alas, etta annostusura 7 tulee pienessa, erityisesti muotoillussa, tassa

lahemmin esittamatta jatetyssa dispergointitilassa 28 samoin lahemmin esitta-

matta jatetyn, erityisesti muotoillun suuttimen 29 eteen. Jauheen pyyhkaisyta-

pahtuma painamalla annostusmanta makasiinin reikien 25b lavitse aikaansaa

annoksen edelleentarkennuksen.

Kuvion 9 asennossa kohdistuu porauksen 8a kautta paineilmaisku annostus-

uran pohjaan, sihtikankaaseen 7a urassa sihtikankaan paalla olevan jauheen

poispuhaltamiseksi. Paineilmaisku voidaan aikaansaada esim. kuvion 1 mukai-

sen pumppulaitteen avulla; myos muut sovellutusmuodot ovat ajateltavissa,

Makasiinin etupuolen (kapea puoli) ja takapuolen (levea puoli) vapaat tilat

voidaan kerrostuneen jauheen suojelemiseksi kosteudelta tayttaa kuivausai-

neella.

Vaikuttavan aineen tarkemman annostelun aikaansaamiseksi voidaan siihen

sekoittaa myos kantoainetta.

Nauhavetoannostuksen oleellinen tunnusmerkki on, etta hitaasti tyhjenevan

makasiinin seinama annostusuran tayttamisen yhteydessa liikkuu yhdessa

jauhetaytoksen kanssa syottosuuntaan. Nauha 26 voidaan periaatteessa kor-

vata myos jaykalla seinamalla, esim. U-muotoisella sinkilalla 26a (kuvio 10),

joka on jousen 30 aikaansaaman kevyen puristuksen alaisena ja mukautuu

varastotilavuuden mukaisesti.

Jos nauhavetoannostusta kaytetaan kuvion 1 sovellutusmuodon puitteissa, on

painonapin 1 lineaarinen Hike annostusmSnnan 8 suhteen muutettava kierto-

liikkeeksi.
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Kuvioissa 11 - 13 on esitetty toinen nauhavetoannostuksen suositeltava sovel-

lutusesimerkki. Tama sovellutusesimerkki on kuvioiden 7 - 9 periaate-esityksiin

verrattuna konstruktiivisesti viela jatostettu. Tama sovellutusesimerkki muodos-

taa keksinnon mukaisen inhalointilaitteen kuvioissa 14 ja 15 esitetyn sovel-

lutusesimerkin - joka kuvioissa 1-5 esitettyyn verrattuna on suositeltavampi

sovellutusesimerkki - integraalisen osan.

Sovellutusesimerkkien periaatteellisten yhtenaisyyksien tuomiseksi selvasti

esiin, on toiminnallisesti samoja elementteja merkitty samoilla viitenumeroilla

myos silloin, kun ne eivat taysin vastaa konstruktiivisesti toisiaan.

Kuviot 11-13 esittavat nauhavetoannostuksen makasiinin 25 kaksoislevy-

maista koteloa, jolloin etaisyys molempien levyjen valilla vastaa nauhan 26

leveytta.

Kuvio 11 esittaa tata makasiinia pitkittaisleikkauksena, kuvio 12 esittaa kuvion

1 1 mukaisen makasiinin paalikuvantoa ja kuvio 13 esittaa leikkausta pitkin

kuvion 1 1 viivaa l-l.

Makasiiniin pujotettu nauha 26 kasittaa jauhevaraston, jauhemaaran 27 (kuvio

13)
(
jota oikealla puolella rajoittaa annostusmanta, annostustappi 8. Annostus-

tappi 8 ulottuu kiertyvasti makasiinin 25 lavitse ja kasittaa tassa sovellutus-

muodossa kaksi annostusuraa 7. Myos sovellutusmuodot, joissa on enemman

kuin kaksi annostuskehalle jarjestettya annostusuraa, ovat mahdollisia. Annos-

tusurat on talloin tarkoituksenmukaisesti takapuolelta suljettu sintrausmuovilla,

-lasilla, -metallilla, verkolla tai sihdilla. Annostustapissa 8 on lisaksi annostus-

urien maaraa vastaava lukumaara kammioita 8a siten, etta jatkuvasti ainoas-

taan "puhallettavaan" annostusuraan voi tapahtua virtaus jarjestetyn kammion

kautta, erityisesti dispergoivalla paineilmaiskulla laukaistavasta pumpusta.

Molemmat seinamien 31 erottamat kammiot on kaaviollisesti esitetty kuviossa

1 1 ,
jolloin aukko 30 esittaa dispergointi-ilman sisaanmenoaukkoa. Annostusta-

pin 8 alaosassa on kytkinosa 32, jonka avulla annostustappi on yhdistettavissa

kaantokayttolaitteeseen. Annostustapin tassa osassa on reika 32b ali-
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painekanavaa varten ja pitkittaisreika 32a alipaineen edelleenjohtamiseksi,

minka merkitys viela selostetaan kuvioiden 14 ja 15 yhteydessa

Dispergointisuutin 29 on yhteydessa puhallettavan annostusuran 7 tai annos-

5 tustapissa 8 olevan kammion kanssa. Suuttimen jarjestaminen makasiiniin on

tarkoituksenmukaista sopivan (ei-esitetyn) laitteen avulla, esim. nokan avulla

siten, etta suutin nauhakuljetuksen yhteydessa ja siten annostustappia 8 kier-

rettaessa annostusuran 7 sisaanmenon kohdalla suutinosaan kohoaa hieman

annostustapista, jotta valtetaan jauheen poispyyhkaisyt.

10

Erityisen merkittavaa nauhavetoannostuksen toimintakelpoisuuden kannalta

on nauhasydttd. Kuvioiden 11-13 mukaisessa sovellutusesimerkissa on esi-

tetty edullinen konstruktiivinen ratkaisu. Siina on tappi 33, johon nauhan toinen

paa on kiinnitetty. Nauhan toinen pad on kelatusti kiinnitetty nauhankiristystap-

15 piin 34. Nauhankiristystappi 34, kelausakseli, on kytketty hihnan 35 valityksella

annostustappiin 8. Hihnakayton asemesta voidaan kayttaa myos hammaspyo-

rakayttoa tai vastaavaa. Annostustappia 8 kiertamalla kayttaa hihna 35 nau-

hankiristystappia 34. Tailoin nauha 26 kiristyy ja tiivistSS jauhevarastoa 27,

kunnes saavutetaan maSratty nauhan veto. Taman nauhan vedon saavuttami-

20 sen jalkeen hihna luistaa luistokytkimen tavoin nauhankiristystapilla 34. Taman
tapahtuman aikana annostusura 7 tayttyy.

Oleellista talloin on, etta voima, jolla nauhasilmukka puristaa kevyesti tiivisty-

nytta jauhemaaraa 27 vasten annostustappia 8, on rajoitettu ja etta jauhetta

25 kuormitetaan paineella ainoastaan annostuksen ajankohtaan saakka. Nain

estetaan jauhevaraston 27 tai siihen liittyvien silmukan osien ,,

k^ilautuminen , '

makasiinissa 25.

Erityinen konstruktiotunnusmerkki on myos tartuntakulman suuruus muodos-

30 tustappiin 8 nahden. Tartuntakulman suuruus annostustapissa on tarkojtuk-

senmukaisesti valittu siten, etta se ylittaa annostustapin (pystysuoran) hal-

kaisijan (kuvio 13), ts., etta tartuntakulma on suurempi kuin 180°. Tama saavu-

tetaan siten, etta mitta X, sisempi vapaa etaisyys tappien 33 ja 34 valilla, on
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pienempi kuin annostustapin 8 ulkohalkaisija. Talla toimenpiteella estetaan

suuressa maarin mannan likaantuminen ja saavutetaan annostusuran puhdas

tayttokuva.

Nauhavetoannostuksen merkittava etu on siina, etta se on riippumaton ase-

masta.

Kuviot 14 ja 15 esittavat viela eraan sovellutusesimerkin keksinnon mukaisesta

inhalointilaitteesta, jossa on jarjestetty kuvioiden 11-13 mukainen nauhaveto-

annostus.

Tassa inhalointilaitteessa on kaksiosainen kotelo, nimittain paaosan kotelo 36,

joka on paalta suljettu kannella 38, ja pumppupesa 37, joka samanaikaisesti

muodostaa pumppulaitteen mannan 1 9 sylinterin. Molemmat kotelo-osat muo-

dostuvat sopivimmin muovista ja kasittavat tavanomaiset esittamatta jatetyt

liitoselementit, esim. ruuviliitoksen.

Paaosan kotelossa 36 on kuvioiden 11-13 mukainen nauhavetoannostus, jota

nain ollen ei tassa kohdassa tan/itse enempaa selostaa. Paaosan kotelossa on

edelleen suukappale 11, joka on vastapaata nauhavetoannostuksen disper-

gointisuutinta 29. Suukappaleessa 1 1 on inhalointisuuttimen 39 muodossa

oleva ilmakanava seka hengitysilmareiat 40 inhaloinnin yhteydessa virtaavaa

ulkoilmaa varten. Suukappaleessa 11 on lisaksi alipainekanava 41, joka on

yhteydessa annostustapissa 8 olevan reian 32b kanssa (kuvio 1 1 ) ja siten

pitkittaisreian 32a kanssa. Aktiivisen sisaanhengityksen yhteydessa muodos-

tuu kiihtyvyyden seurauksena, joka kiihtyvyys ilmalle suuttimessa aiheutuu,

suuttimeen ja siten kanavaan 41 alipaine, joka jatkuu pitkittaisreikaan 32a.

Alipainekanava on siten tarkoituksenmukaisesti siina kohdassa suuttimessa,

missa suurin nopeus vallitsee.

Inhalointilaitteen kaksiosaisuus mahdollistaa nopean paaosan kotelon vaihta-

misen, kun laakeaineen varasto on kaytetty tai vaihdon toiseen paaosan kote-

loon, joka on taytetty erilaisilla laakeaineilla.
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Pumppupesassa 37 on kiertonuppi 42, joka on yhdistetty kiristysakselin 44

kanssa ja suljettu otsapuolelta rei'illa varustetun kannen 43 avulla. Kiristysak-

selissa 44 on, samoinkuin annostustapissa 8, jonka kanssa se on kytkimen 32

valityksella tarkasti ja vaantovoimasulkeisesti yhdistettavissa, aksiaaliporaus

5 32a.

Pumppupesan 37 etuosaan on jarjestetty kiristettSva ja laukaistava manta-

pumppu. Pumppu kasittaa pumppumflnnan 19, jossa on tappi 19b, joka on

ohjattuna kiristysakselin 44 spiraaliurassa 19d. Kiertoliikkeen translatorisen

1 0 muunnoksen taman periaatteen kinemaattisessa kaannoksessa voi kiristysak-

selissa olla nokkia tai vastaavia, jotka yltava spiraaliuraan, joka on mantareias-

sa

Kuviossa 14 manta on ylimmassa asennossa laukaisun ja ilmaiskun jalkeen,

15 kun taas kuvio 15 esittaa jannitetyn mannan. Tasta esityksesta on erityisemmin

nahtavissa pumppusylinteritila mannan 19 ylapuolella, jossa ilma ylostulevan

mannan vaikutuksesta poistuu. Pumppusylinteritilassa on ilman ulostuloaukko,

painekanava 12a
f
johon reika 30 annostustapissa 18 dispergoidun paineilman

edelleenjohtamiseksi kulloiseenkin kammioon 8a tai annostusuraan 7 johtaa

20 (kts. myos kuvio 11).

Mannan alasivulle on jarjestetty sateittaissymmetrinen salpaelementti 19c
f

pidinpinne, jonka avulla manta on esijannttettavissa jousen 22 voimaa vasten

tarttumalla samoin sateittaissymmetriseen salpaushakaan 1 3, jossa on kimmoi-

25 sesti myotaavat segmentit.

Pidin- ja salpahaan paailekkaisissa osissa on pieni viistous siten, etta pidinsal-

pa 19c jousen 22 voiman vaikutuksesta pyrkii saattamaan salpahaan segmen-

tit sisaanpain ja siten avaamaan salpauksen. Viistous edesauttaa siten irtoa-

30 mista, lisaksi salpahaan segmenttien omajannityksen avustamana. Salpaus- ja

irrotusmekanismi kasittaa edelleen palautusnupin 45, joka pyorii kiristysakselin

44 kanssa, seka irrotusnupin 46, jossa on salpausolka, joka on pitkittaisaksiaa-

lisesti siirtyva. Mantaa jannitettaessa puristuu irrotusnuppi 46 palautusnupin 45
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paalle sen salpausolan ylapuolella salpaus- ja samalla irrotushakaan 13 siten,

etta irrotushaan 13 jrrotusreuna on irrotusnupin 46 salpausolan ylapuolella.

Talloin salpaus- ja irrotushaka lukittuu mannan salpaelementtiin tai pidinha-

kaan 19c (kuvio 15).

Paallekkain liukuvat, kulissilla varustetut palautusnapin 45 ja irrotusnapin 46

reunat on muodostettu ramppimaisiksi. Jannitetyssa tilassa (kuvio 15) rampin

korkein piste on jo ylitetty, joten tila ramppikatkon takana on kaytettavissa

irrotusnupin tarvitsemaa aksiaalista liiketta varten irrotettaessa.

Esitetty salpaus muodostaa suhteellisen yksinkertaisen ratkaisun, joka myos

koneellisesti on helposti asennettavissa.

Pumpun automaattiseksi irrottamiseksi aktiivisen sisaanhengittamisen yhtey-

dessa on jarjestetty erityisen edullinen liipaisinmekaniikka, jossa keskeisena

elementtina on kalvo 47, joka reagoi sisaanhengitettaessa syntyvaan alipai-

neeseen alipainekanavassa 41 tai aksiaaliporauksessa 32a. Kalvo 47 rajoittaa

otsapuolella kalvotilan 48 t
jossa on kalvokuppi 49, jota vasten irrotustapit 50

nojaavat, jotka tapit ovat ohjattuina kiertonupissa 42. Naiden irrotustappien

toinen paa on vasten irrotusnuppia 46. Tata kalvoliipaisua voidaan periaat-

teessa kayttaa myos muissa inhalointilaitteissa tai rnuiden teknisten tapahtu-

mien laukaisuun.

Kuvion 15 mukaisen inhalointivalmiin, jannitetyn tilan saatamiseksi lahtien

kuvion 14 mukaisesta jannittamattomasta lepotilasta on suoritettava seuraavat

toimenpiteet:

Kiertonuppia 42 kierretaan manuaalisesti maaratty kulma. Kiertonupin kanssa

kiertyvat kiristysakseli 44, palautusnuppi 45 ja annostustappi 8 (kytkimen 32

valityksella). Sovellutusesimerkissa spiraaliuran 19d nousukulma on valittu

siten, etta tarvitaan 180° kierto jannitystilan saavuttamiseksi.
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Kiertonuppia 42 kiertamalla taytetaan ensiksi annostustapin 8 kiertymisen

valityksella nauhavetoannostuslaitteessa paaosan kotelossa 36 annostusura 7

inhalointijauheella, kuten jo kuvioiden 11-13 yhteydessa on yksityiskohtaisesti

selostettu. Edelleen kiristysakselien 44 kiertymisen vuoksi liikkuu kiristysakse-

5 lin spiraaliurassa 19d ohjattu mSnndn 19 tappi 19b alaspain. Talloin manta 19

jannittaa jousen 22. Kiertokulman noin 135° jaikeen manta on sinansa lahto-

asennossa. Kiertamalla nuppia 42 45° puristuu irrotusnuppi 46 palautusnupin

45 valityksella yhdessa salpausolkansa kanssa irrotushakaan 13. Talloin tama

haka salpautuu voimasulkeisesti mannan salpauselementtiin 1 9c.

10

Manta on nyt jannitetty ja sita pitaa kuvattu salpaus paikallaan. Viisteet sal-

paushaassa 1 3 ja salpauselementissa 1 9c on jSrjestetty siten, etta salpausele-

mentilla on jousivoiman vaikutuksesta pyrkimys saattaa salpaushaka sisaan-

pSin ja siten avata salpaus. Taman kuitenkin estaa irrotusnuppi 46, jonka

1 5 paksumpi ylapaa puristuu vasten salpaushaan nokkia ja pitaa ne haritetussa

asennossa. Nain aikaansaadaan eritytsen edullinen varmuus sen suhteen, etta

laitetta ei vahingossa laukaista.

Inhalointilaite on nyt kuvion 15 mukaisessa valmiustilassa, ts. valmiina inha-

20 lointia varten.

Inhaloinnin aikana johdetaan sisaanhengittamisen yhteydessa suukappaleen

1 1 lavitse sivuilma-aukon 40 kautta ilmaa. Reian 41 ja suuttimen 39 ohitse

virtaavan ympariston ilman vuoksi syntyy alipaine tassa reiassa 41 ,
joka aksi-

25 aalireian 32a kautta ulottuu kalvotilaan 48. Ilmanpaineen vuoksi, joka vaikuttaa

kannessa 43 olevien reikien kautta, puristuu kalvo 47 sisaanpain kalvokuppiin

49. Se puristaa irrotustappeja 50, jotka puolestaan nojaavat vasten irrotusnup-

pia 46 ja maaratyn alipaineen tultua saavutetuksi suorittavat irrotuksen, jolloin

irrotusnupin 46 salpausolka saatetaan taman nupin aksiaaliliikkeen avulla

30 salpaushaan 13 irrotusreunan (nokan) paaile. Salpahaan nokat 13 joutuvat

talloin irrotusnupin ohuemman varren kohdalle eivatka enaa voi tukeutua sii-

hen. Salpahaan segmenttien oman jannityksen vaikutuksesta, joka jannitys

pyrkii taivuttamaan jousisegmentit sisaanpain, ja salpahaan ja salpaelementin
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19c viistouksissa esiintyvan, sisaanpain suunnatun voiman vaikutuksesta

salpaushaan segmentit taipuvat sisaanpain ja voimavaikutus haan ja salpaele-

mentin 19c valilla lakkaa.

IMaiden kaksinkertaisesti salpauksen irrotusta vastaan vaikuttavien voimien

ansiosta aikaansaadaan edullisesti erityisen suuri irrotusvarmuus.

Manta 19 liikkuu jousen 22 voiman vaikutuksesta ylospain. Syntyva ilman-

paineisku johdetaan edelleen painekanavan 12a kautta ja se joutuu reian 30

kautta nauha-annostuslaitteen oikeaan kammioon 8a. Oikeanpuoleisessa

annostusurassa 7 oleva jauhe dispergoituu suuttimen 29 kautta ja sekoittuu

hengitysilmavirtaan, ts. muuttuu aerosoliksi. Taman jalkeen laite on jalleen

kuvion 14 mukaisessa lahtotilassa.

Kuvioissa 14 ja 15 esitetyt rakenneryhmat ja -elementit ovat sovellutusmuotoja;

keksintoa ei kuitenkaan ole rajattu naihin. Siten voidaan kayttaa esimerkiksi

myos muita konstruktioelementteja kiertoliikkeen muuttamiseksi mannan 19

pitkittaisliikkeeksi tai muita salpaus- ja irrotusmekanismeja ilman, etta erkaan-

nuttaisiin keksinnosta.

Kuvioiden 14 ja 15 perusteella ilmenee viela eras keksinnon mukaisen laitteen

etu. Alussa kuvatussa tunnetussa inhalointilaitteessa, jossa on hengityksen

kanssa synkroninen irrotus
t
kasittaa useita erittain tarkasti tyostettyja osia,

jotka on kalliita asentaa yhteen ja jotka on saadettava. Pyrittaessa tallaisen

laitteen hinnaltaan edulliseen valmistukseen on kuitenkin paastava yksinkertai-

seen laiterakenteeseen. Erityisesti on valttamatonta, etta tallaiset
f
suurina

kappalemaarina valmistettavat laitteet, ovat koneellisesti ja nopeasti asennet-

tavissa.

Perustavaa laatua olevana epakohtana tunnetussa laitteessa (US 3921637) on

pidettava sita, etta hengitysilma virtaa laitteen lavitse ja mekaanisten osien

kautta. Talloin ei voida ajan kuluessa valttaa polyn ja lian keraantymista tark-

kojen laakerikohtien paalle. Tama voi tapahtua erityisesti myos siten, etta
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taltaisia laitteita kuljetetaan mukana vaatteiden taskuissa. Kaikkinainen herkki-

en, mekaanisten osien likaantuminen voi kuitenkin asettaa tallaisten laitteiden

toimintakelpoisuuden kyseenalaiseksi, mills voi esimerkiksi astmakohtauksen

yhteydessa olla dramaattisia seurauksia.

5

Lajimaaritelman mukaiset laitteet saavat hengitysilman inhaloinnin yhteydessa

aiheuttaa ainoastaan vahaisen vastuksen. Siita seuraa, etta sivuilmaimpulssin

laukaisemiseksi on kaytettavissa ainoastaan vShSiset voimat. Kaikilta mekaa-

nisilta osilta vaaditaan siten erittain suurta kevytliikkeisyytta.

10

Tunnettujen inhalointilaitteiden epakohdat vdltetddn keksinnon mukaisessa

laitteessa tai asetetut tavoitteet saavutetaan. Hengitysilmalla tai sivuilmalla on

erittain lyhyt tie suukappaleeseen. Sivuilma virtaa aiemmin ainoastaan annos-

tustapin ja annostuskammion lavitse. P6ly- ja likakerrostuma valtetaan nain,

1 5 jolloin osat pysyvat herkkaliikkeisina. Valttamatta tarvittavan aerosolin kayton

yhteydessa, akuutissa astmakohtauksessa, on nain ollen erittain yksinkertai-

nen ja nopea laitteen kasittely mahdollista.

Konstruktion osat ovat lisaksi suhteeiiisen yksinkertaisia ja myos helposti

20 asennettavia, jolloin laite on hinnaltaan edullinen valmistaa suurina kappale-

maarina.
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Patenttivaatimukset

1. Kayttokaasuton inhalointilaite, jossa on varastotila (6) inhaloitavaa, jauhe-

maista laakeainetta varten, sita varten jarjestetty manuaalisesti kaytettava

5 annostuslaite (8) ennalta maaratyn laakeaineannoksen vastaanottamiseksi

inhalointitapahtumaa varten vahintaan yhteen annostuskammioon (7), ja sivul-

la oleva suukappale (11) aktiivista sisaanhengittamista varten, jossa suukap-

paleessa on ilmakanava (9) laakeaineannoksen jakamiseksi ilmavirtaan, tun-

nettu siita, etta laukaistava pumppulaite (12, 12a, 19, 20, 22) on jarjestetty

1 0 annostuskammioon (7) kohdennetusti, jossa pumppulaitteessa on manuaali-

sesti aktivoitava esijannityslaite (13, 19a; 19c) ja mekaaninen kytkentalaite

(14 - 16; 47 - 50), joka on vaikutussuhteessa esijannityslaitteen ja suukappa-

leessa (11) olevan ilmakanavan (9) kanssa siten, etta se reagoi sisaanhengi-

tyksen yhteydessa muodostuneeseen alipaineeseen ja vapauttaa esijannitys-

1 5 laitteen muodostamalla taytetyn annostuskammion (7) tyhjaksi puhaltavan,

aineen dispergoivan sivuilmavirran.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta annos-

tuskammion (7) peraan on kytketty dispergointisuutin (23; 29), jonka lavitse

20 sivuilmavirta ohjataan.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen inhalointilaite, jossa on mekaaninen

elementti (1, 42) manuaalista kayttamista varten, tunnettu siita, etta elementti

(1 ,
42) annostuslaitteen (8) manuaalista kayttamista varten on kytketty mekaa-

25 nisesti esijannityslaitteen (13, 19a, 19c) aktivoinnin kanssa.

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita,

etta mekaanisessa kytkentalaitteessa on jousiesijannitetty liipasinmanta (15)

ilmakanavassa (9), joka manta on yhdistetty salpauksenirrotusvivun vipuvarren

30 kanssa, jonka toinen vipuvarsi on yhdistetty pumppulaitteen esijannityslaittees-

sa olevan irrotusmekanismin (13, 19a) kanssa.
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5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita,

etta mekaanisessa kytkentalaitteessa on joustava kalvo (47), jonka toinen puoli

on alipainekanavan (41, 32a) vSlitykselia yhteydessS suukappaleen (11) kans-

sa ja toinen puoli ymparoivan ilman kanssa ja johon kytkentalaitteeseen on

5 jarjestetty mekaaniset irrotuselementit (49 f 50), jotka ovat vaikutustartunnassa

irrotusmekanismin (13, 19c, 46) kanssa pumppulaitteen esijannityslaitteessa.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta ilma-

kanava (9) suukappaleessa (11) on muodostettu suuttimeksi (39), jolloin suu-

1 0 rimman virtausnopeuden kohta on jarjestetty alipainekanavan (41 ) suuaukon

kohdalle.

7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta on

jarjestetty kalvotila (48), jota yhdelta puolelta rajoittaa kalvo (47) ja joka vas-

1 5 taanottaa kalvokupin (49), johon on jarjestetty irrotustapit (50), jotka ovat kal-

voa ja siten kalvokuppia alipaineella kuormitettaessa saatettavissa vaikutusyh-

teyteen pumppulaitteen esijannityslaitteessa olevan irrotusmekanismin (13,

19c, 46) kanssa.

20 8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita,

etta annostuslaitteessa on kohtisuorasti suukappaleakseliin nahden inhalointi-

laitteen pitkittaissuuntaan jarjestetty annostusmSnta (8), jossa on annostus-

kammio (7), joka on muodostettu uramaisen leikkauksen avulla ja jossa on

sisapuolinen sihtipohja (7a), joka on yhteydessa ilmansyoton (8a) kanssa, ja

25 etta annostusmanta (8) paan puolelta on inhalointilaitteen kotelossa (3) pitkit-

taissuunnassa siirtyvasti kannatetussa painonapissa (1) siten, etta painonap-

pia (1) manuaalisesti kaytettaessa ensiksi annostuskammio (7) tayttyy, sen

jalkeen paikottuu avoimella puolellaan ilmakanavassa (9) olevan suuttimen

(23) eteen ja on ilmansyotollaan (8a) yhdistetty pumppulaitteen (12, 12a, 19,

30 20, 22) ilman ulostulon (12a) kanssa.

9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen inhalointilaite, tunnettu annos-

tuslaitteesta (8), jossa ainakin osa inhaloitavan jauhemaisen aineen (27) va-
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rastotilan (6) seinamasta (26, 26a) on muodostettu myotaavaksi siten, etta se

seuraa varastotilan tyhjenemista annostuskammion (7) taytoksen puitteissa.

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta jauhe-

annoksen (27) kanssa liikkuva varastotilan (6) seinama on muodostettu jousta-

vasta nauhasta (26), joka on pujotettu makasiiniin (25), joka rajoittaa varas-

totilan (6) nauhan leveydella, ja etta silmukan aukko on suljettu annostuslait-

teen muodostavan annostustapin (8) avulla, jossa on vahintaan yksi annos-

tusura annostuskamrniona, jonka vieresta silmukan paat, annostustappiin (8)

kietoutuen, on ohjattu.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta nauha

(26) on muodostettu joustavasta materiaalista, jolla on ennalta maaratty veto-

lujuus ja pinnan karheus.

12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta

nauha (26) silmukan yhdesta paasta on kiinnitetty ensimmaiselle akselille

(tappi 33) ja on kelattavissa toiselle akselille (nauhankiristystappi 34), joka on

kytketty mekaanisesti annostustapin (8) kanssa.

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta kyt-

kenta annostustapin (8) ja nauhankiristystapin (34) valilla on toteutettu luisto-

kytkimen mukaisesti siten, etta se rajavaantomomentin ylittyessa luistaa ja

siten voima, jolla nauhasilmukka puristaa kevyesti tiivistettya jauheannosta

(27) vasten annostustappia (8), on rajoitettu.

14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita, etta annos-

tustappi (8) on kytketty nauhankiristystapin (34) kanssa hihnan (35) valityksel-

la.

15. Jonkin patenttivaatimuksen 10-14 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita,

etta nauhan (26) silmukkapaat on siten ohjattu annostustapin (8) paalle, sen
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kietoen, etta niiden keskinainen etaisyys vetosuunnassa annostustapin takana

on pienempi kuin sen halkaisija (tartuntakulma suurempi kuin 180°).

16. Patenttivaatimuksen 2 ja jonkin patenttivaatimuksen 10-15 mukainen

5 inhalointilaite, tunnettu siita, etta dispergointisuutin (29) on jarjestetty annos-

tustappiin (8) makasiinissa (25) konstruktiivisesti, esim. nokan valityksella

siten, etta suutin annostustappia kierrettaessa annostusuran (7) suutinalueelle

sisaanmenon kohdalla kevyesti kohoaa annostustapista.

10 17. Jonkin patenttivaatimuksen 10-16 mukainen inhalointilaite, tunnettu siita
r

ettd makasiinissa (25) on kaksi nauhaetaisyydelle jarjestettya kiekkoa kotelo-

otsaseinamina, joihin on jarjestetty keskeisesti annostustappi (8) ne kiertavasti

lavistaen seka niiden vaiiin stationaarisesti dispergointisuutin (29), ja niiden

valissa on suutinosassa salpaus- ja nauhankiristystappi (37, 34) siten, etta

15 niiden keskinainen sisempi kehaetaisyys (X) on pienempi kuin annostustapin

(8) halkaisija.
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Patentkrav

1 . Drivgasfri inhaleringsanordning, som har ett lagerutrymme (6) for ett inhaler-

bart, pulveraktigt lakemedel, en for detta anordnad, manuellt drivbar dosering-

sanordning (8) for att for inhaleringsskedet motta en forutbestamd lakemedels-

dos i minst en doseringskammare (7), och ett pa sidan belaget munstycke har

en luftkanal (9) for att fordela lakemedelsdosen i luftstrommen, kannetecknad

darav, att en utlosbar pumpanordning (12, 12a, 19, 20, 22) anordnats inriktad

pa doseringsanordningen (7), vilken pumpanordning har en manuellt aktiver-

bar forspanningsanordning (13, 19a; 19c) och en mekanisk pakopplingsanord-

ning (14 - 16; 47 - 50), som ar i ett verkningsforhallande med forspanningsa-

nordningen och luftkanalen (9) i munstycket (1 1) sa, att den reagerar for det i

samband med inandningen bildade undertrycket och fristaller forspanningsa-

nordningen genom att bilda en den fyllda doseringskammarn (7) tomblasande,

materialet dispergerande sidoluftstrom.

2. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 1, kannetecknad darav, att till do-

seringskammare (7) efterkopplats ett dispergeringsmunstycke (23; 29), igenom

vilket sidoluftstrdmmen ledes.

3. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 1 eller 2 med ett mekaniskt ele-

ment (1, 42) for den manuella driften, kannetecknad darav, att elementet

(1, 42) for den manuella driften av doseringsanordningen (8) ar mekaniskt

kopplad med forspanningsanordningens (13, 19a, 19c) aktivering.

4. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 1-3, kannetecknad dar-

av, att den mekaniska kopplingsanordningen har en fjaderforspand avtryck-

ningskolv (15) i luftkanalen (9), vilken kolv ar forenad med en havarm pa en

uppreglingsarm, vars andra havarm ar forenad med den pa pumpanordningens

forspanningsanordning belagna utlosningsmekanismen (13, 19a).

5. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 1-3, kannetecknad dar-

av, att den mekaniska kopplingsanordningen har en flexibel membran (47),
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vars ena sida via en undertryckskanal (4) ar i forbindelse med munstycket (11)

och andra sida med den omgivande atmosfaren och i vilken kopplingsanord-

ning anordnats mekaniska losgoringselement (49, 50), vilka star i funktionsin-

grepp med losgdringsmekanismen (13, 19c, 46) pa pumpanordningens for-

5 spanningsanordning.

6. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 5, kannetecknad darav, att luftka-

nalen (9) i munstycket (11) utformats som en dys (39), varvid stallet med maxi-

mal strdmningshastighet anordnats vid undertryckskanalens (41) mynnings-

10 oppning.

7. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 5 eller 6, kannetecknad darav, att

ett membranutrymme (48) anordnats vilket pa den ena sidan begransas av

membranen (47) och vilket mottager en membrankopp (49), i vilken losgdrings-

15 tappar (50) anordnats, vilka vid belastning av membranen och darmed mem-
brankoppen med undertryck kan bringas i funktionsingrepp med Idsgdrnings-

mekanismen 813, 19c, 46) i pumpanordningens forspanningsanordning.

8. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 1-7, kannetecknad dar-

20 av, att doseringsanordningen vinkelratt mot munstycksaxeln har en i inhale-

ringsanordningens langdriktning anordnad doseringskolv (8) med en

doseringskammare (7), som bildats genom en sparliknande inskarning med ett

inre siktbotten (7a) i forbindelse med en lufttillfdrsel (8a), och att doseringskol-

ven (8) pa huvudsidan mottas av en i inhaleringsanordningens holje (3) i lang-

25 driktningen forskjutbart hallen tryckknopp (1 ) salunda, att da tryckknoppen (1

)

anvandes manuellt, fylls doseringskammaren (7) fdrst, anpassas darefter med
sin dppna sida framfor det i luftkanalen (9) belagna munstycket (23) och fore-

nas via sin lufttillfdrsel (8a) med pumpanordningens (12, 12a, 19, 20, 22) luft-

utlopp (12a).

30

9. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 1-8, kannetecknad av
en doseringsanordning (8), i vilken atminstone en del av vaggen (26, 26a) i la-

gerutrymmet (6) for inhalerbart pulverformat material (27) gjorts eftergivande
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sa, att den fdljer lagerutrymmets tomning inom ramen for doseringskammarens

(7) fyllning.

10. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 9, kannetecknad darav, att lager-

utrymmets (6) med pulverdosen (27) rorliga vagg gjorts av ett elastiskt band

(26), som instruckits i ett magasin (25), som begransar lagerutrymmet (6) med

bandets bredd, och att slingoppningen ar tillsiuten genom den doseringsanord-

ningen bildande doseringstappen (8) med atminstone en doseringsskara (7)

som doseringskammare, invid vilken slingans andor, doseringstappen (8)

omslingrande, ar styrda.

11. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 10, kannetecknad darav, att ban-

det (26) bestar av flexibelt material med en forutbestamd draghallfasthet och

ytstravhet.

12. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 10 eller 11, kannetecknad dar-

av, att bandet (26) vid ena andan av slingan ar fast pa en forsta axel (tappen

33) och kan lindas pa en andra axel (bandtillstramningstappen 34), som ar

mekaniskt kopplad med doseringstappen (8).

13. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 12, kannetecknad darav, att

kopplingen mellan doseringstappen (8) och bandtillstramningstappen (34) for-

verkligast enligt glidkopplingsprincipen sa, att den vid overskridning av ett

gransvridmoment glider och pa sa satt ar den kraft, varmed bandslingan pres-

sar den latt komprimerade pulverdosen (27) mot doseringstappen (8), ar be-

gransad.

14. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 13, kannetecknad darav, att do-

seringstappen (8) kopplats till tillstramningstappen (34) genom formedling av

en rem (35).

15. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 10-14, kannetecknad

darav, att bandets (26) slingandor ar pa sa satt styrda pa doseringstappen (8),
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denna omslingrande, att deras inbordes avstand i dragriktningen bakom dose-

ringstappen ar mindre an dess diameter (ingreppsvinkel storre an 1 80°C).

16. Inhaleringsanordning enligt patentkravet 2 och nagot av patentkraven

10-15, kannetecknad darav, att dispergeringsmunstycket (29) i magasinet

(25) anordnats konstruktivt pa doseringsstiftet (8), t.ex. genom en nock, salun-

da, att munstycket vid vridning av doseringstappen i omradet av doseringsska-

rans (7) ingang latt hpjer sig fran doseringstappen.

17. Inhaleringsanordning enligt nagot av patentkraven 10-16, kannetecknad

darav, att magasinet (25) har tva pa bandavstand anordnade skivor som hdlje-

gavelvaggar, i vilka doseringstappen (8) centralt anordnats, genomtranger

dessa vridande, samt mellan dessa ett stationart anordnat dispergeringsmuns-

tycke (29) ,
och mellan dessa uppvisar munstycksdelen en reglings- och

bandtillstramningstapp (37, 34) belagna sa, att deras inbordes inre perifera

avstand (X) ar mindre an doseringstappens (8) diameter.
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